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ضمن لقاءاتهم بصحفي » الجارديان « البريطانية :

أرسى قوات صنعاء يتهمون قياداتهم العسكرية وحكومة الوفاق بإهمالهم
لدى  األرسى  نظام صنعاء  إتهم جنود     
العسكرية  قياداتهم  الرشيعة  أنصار 
يف  بالتسبب  الوطني  الوفاق  وحكومة 
وتقصريهم  إلهمالهم  باألرس  وقوعهم 
الالزم  بالسالح  القوات  هذه  تجهيز  يف 

والذخرية الكافية.
   وقال جمع من الضباط والجنود خالل لقائهم 
 » الجارديان   « بالصحفي غيث سليم من جريدة 
الربيطانية - الذي زار مدينة وقار بأبني مؤخرا -   
» قاومنا حتى نفدت ذخريتنا ولم يكن أمامنا سوى 
االستسالم بعد أن وقع يف صفوفنا الكثري من القتىل 
 ،  » الرشيعة  أنصار  ملقاتيل  واستأرسنا  والجرحى 
أن تكون هناك مؤامرة كما يشاع بني  بينما نفوا 
دوفس  يف  املتمركزة  األلوية  وقادة  املجاهدين 
مستدلني عىل ذلك بأنه لو كان ثمة مؤامرة ملا وقع 
الجنود  صفوف  يف  القتىل  من  الكبري  العدد  هذا 

والذي بلغ نحو مائتي قتيل ولكان األمر أبسط من 
ذلك بكثري عىل حد قولهم.

   ويف نفس السياق أرجع ضابط يحمل رتبة مقدم 
أمام  الهزيمة  سبب   ) الرسايا  إحدى  قائد   (
دعم  وجود  لعدم  نظره  وجهة  من  املجاهدين 
مواقعهم  يف  للجنود  كافية  وحماية  لوجيستي 
التف  التي  باملنطقة  القيادة  إىل استهتار  باإلضافة 
منها أنصار الرشيعة كونها تقع يف مؤخرة الجبهة 
ومن املستبعد أن يستهدفها املجاهدون بالهجوم ، 
فرتتب عىل ذلك إهمال تسليح الجنود هناك وعدم 
يتم  كان  حيث  للقتال  الكافية  بالذخرية  تزويدهم 
كل  الواحد  للجندي  فقط  رصاصة  ثالثني  رصف 

ثالثة أشهر.
أين التغيري؟!

أنصار  علينا  هجم  عندما   « الجنود  أحد  وقال     
صباحا  السادسة  الساعة  وحارصونا  الرشيعة 
فأكدوا  لإلمداد  طلبا  بالقيادة  الفور  عىل  اتصلنا 
الدعم  هذا  أن  غري  دعما  لنا  يرسلون  سوف  أنهم 
لم يصل حتى الساعة العارشة صباحا ، ليس ذلك 
فقط بل إنهم حتى لم يكلفوا أنفسهم عناء إرسال 
ظلوا  الذين  الجرحى  ونقل  لعالج  إسعاف  سيارة 
آخر  تساءل  فيما   ،  » املوت  بجوارنا حتى  ينزفون 
الوفاق  حكومة  عنه  تحدثت  التي  التغيري  أين   «
أنها  قالوا  التي  الجيش  ألوضاع  بالنسبة  الوطني 
الظلم  وأن  صالح  عيل  رحيل  بعد  تتحسن  سوف 
سينتهي؟! فإن كانوا صادقني يف وعودهم فلماذا لم 

نر هذا التحسن حتى اآلن ؟!

فتوى بقتال أنصار الرشيعة
   ويف رد عىل سؤال للجارديان حول السبب الذي 
يدفع الجنود لقتال أبناء وطنهم يف صفوف جيش 
أكد  أمريكا كما يقول أنصار الرشيعة  يحارب مع 
ما  دائما  الذي  الدولة  إعالم  هو  السبب  أن  الجنود 
الوطن ضد  عن  الدفاع  هدفه  القتال  هذا  أن  يردد 
،فيما  القانون  الخارجني عن  القاعدة  أفراد تنظيم 
كشف آخرون أن هناك فتاوى رشعية لعلماء تجيز 
عىل  خوارج  باعتبارهم  الرشيعة  ألنصار  قتالهم 

الحاكم الرشعي.
للجنود األرسى سؤاال نصه     كما وجه الصحفي 
ترون  وأنتم  الجيش  يف  كجنود  تشعرون  كيف   :
االنقسامات بني قياداته فهناك جيش عيل محسن 
هي  كيف  ؟  صالح  عيل  أحمد  جيش  وهناك 
؟  الرشيعة  أنصار  يعاملكم  وكيف  ؟  معنوياتكم 
يف  منخفضة  معنوياتنا   « كالتايل  اإلجابة  وكانت 
من  اإلطالق  عىل  بنا  اهتمام  وجود  لعدم  األرض 
جانب أي جهة سواء كانت وزارة الدفاع أو غريها 
من  معنا  ما  كل  وافنينا  الدولة  مع  قاتلنا  ،فنحن 
،أما  اهتمام  أي  تعرنا  لم  النهاية  يف  ولكنها  أجلها 
معاملة  يعاملوننا  فهم  الرشيعة  ألنصار  بالنسبة 
يف  أرساهم  الحكومة  تعامل  مما  أفضل  جيدة 

السجون«.
القات مقابل الرصاص !!

   من جانب آخر قالت مجموعة جنود » لدينا أطفال 
وأرس نريد أن نذهب إليهم فلتفك الحكومة أرسنا ، 
ونحن نحمل كال من رئيس الدولة ورئيس الوزراء 
ووزير الدفاع ومهدي مقولة املسئولية عن حياتنا 
، ملاذا ال يطلقون رساح معتقيل القاعدة ويرتكونهم 

يعودون ألهلهم ؟ فليفعلوا ذلك إن كانوا جادين يف 
ترصيحاتهم بشأن احرتام الجنود بخالف الحكومة 
القديمة التي ينتقدونها يف هذا األمر رغم أن االثنني  
فيه سواء وال فرق بينهما « ، فيما طالب بعضهم 
يحيى الراعي رئيس مجلس النواب بأن يعقد جلسة 

خاصة باملجلس ملناقشة قضيتهم.
   وأوضحوا أنهم يطالبون اإلعالم بتبني مأساتهم 
بشأنها  رسيع  حل  إىل  للوصول  للنقاش  وطرحها 
فيما ناشدوا رئيس نظام صنعاء عبد ربه منصور 
ووزير الدفاع محمد نارص وقائد املنطقة الجنوبية 
وقادة األلوية أال يتخلوا عنهم ، وقالوا » نحن جنود 
من القوات املسلحة خرجنا لحماية الوطن والدفاع 
عن أرضه ،يجب أن ينظروا إلينا بنظرة رحمة فنحن 
نموت يف اليوم الواحد عرش مرات لبعدنا عن أهلنا 
بينما  نهار  ليل  ويبكون  بالحزن  يشعرون  الذين 

يجلس املسئولون يف مكاتبهم ال يبالون بأمرنا «.
الجنود  أن  »مدد«  مراسل  أكد  آخر  جانب  من     
األرسى ذكروا أن كثريا منهم اعتادوا بيع الرصاص 
عىل  ليحصلوا  األلوية  إدارات  من  يستلمونه  الذي 
، مشريا إىل أن أحدهم باع  القات  مال يشرتون به 
كل الرصاص الذي معه إال رصاصة واحدة أبقاها 

يف سالحه!!
أوضحوا  الرشيعة  أنصار  أن  إىل  اإلشارة  تجدر     
أكثر من مرة أن مطالبتهم بإطالق رساح أرساهم 
يعد مطلبا مرشوعا يف وقت تطالب فيه عدة قوى  
سجون  من  أرساهم  بإطالق  منها  الثورية  خاصة 
نظام صنعاء , مع األخذ يف االعتبار أن معظم أرسى 
تلك  يف  طويلة  احتجاز  فرتات  قضوا  املجاهدين 

السجون وصلت إىل سبع سنوات.

صحيفة »الجارديان« في زيارة ألسرى قوات نظام صنعاء 
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» نهاية التقرير «

أن  الرشيعة  بأنصار  عسكري  قيادي  أكد     

صنعاء  نظام  جنود  أرسى  قضية  يف  مطلبهم 

عند  أرساهم  مبادلة  وهو  عادل  مطلب 

بأرسى  أسابيع  ثالثة  نحو  منذ  املجاهدين 

منذ  سجونهم  يف  املحتجزين  الرشيعة  أنصار 

سنوات.

أجراها معه غيث سليم     جاء ذلك خالل مقابلة 

الصحفي بالجارديان الربيطانية خالل زيارته ألبني 

أرسانا  فكو   .. عادل  مطلبنا   « القيادي  قال  حيث 

بيوتهم  من  اعتقالهم  تم  أرسانا   .. أرساكم  نفك 

تقديمهم  يجر  ولم  بجناية  يؤخذوا  ولم  تحفظا 

مجازر  ارتكبوا  فقد  الجنود  أما هؤالء   ، للمحاكمة 

عدة  لهم  األرسى  إخواننا  إن  بل   ، إخواننا  حق  يف 

سبع  إىل  ست  بني  ما  ترتاوح  السجون  يف  سنوات 

وممنوعون  الزنازين  يف  محتجزون  وهم  سنوات 

حتى من أبسط حقوقهم يف االتصال بأهلهم ، بينما 

أيام  خالل  بذويهم  االتصال  الجنود  لهؤالء  وفرنا 

من أرسهم عندنا ، فنحن ننظر إىل األرسى بمنظور 

إسالمي لقوله تعاىل ) ويطعمون الطعام عىل حبه 

أحب  نطعمهم  فنحن   ) وأسريا  ويتيما  مسكينا 

الطعام لدينا فيطعمون مما نطعم ويرشبون مما 

، مطلبنا عادل وليس  نلبس  نرشب ويلبسون مما 

وإنما  الحكومة يف موقف صعب  أن نضع  قصدنا 

فقط نريد أن نأخذ أرسانا ونعطيهم أرساهم«.

املدفعية     ويف تعليقه عىل سبب استهداف كتيبة 

قال   » الذنب  قطع   « غزوة  خالل  خاص  بشكل 

التي  الكتيبة  هذه   « الرشيعة  بأنصار  القيادي 

نقضت  التي  هي  اآلن  أيدينا  بني  أرسى  جنودها 

رحبنا  أن  بعد  صنعاء  نظام  وبني  بيننا  الهدنة 

زنجبار،  يف  ديارهم  إىل  املرشدين  أهلنا  بدخول 

فما كان من تلك الكتيبة إال أن قصفتهم لترشدهم 

فهذه  واملنازل،  املساجد  من  املزيد  ولتهدم  مجددا 

القوة التي اعتادت رضبنا هي بني أيدينا اآلن ومع 

الله خذوا  يا عباد  هذا تجاوزنا عن كل ذلك وقلنا 

أرساكم واعطونا أرسانا «.

أعداد املجاهدين األرسى
عدد  حول  الجارديان  لصحفي  سؤال  عىل  وردا    

حكومة  من  الرشيعة  أنصار  يود  الذين  األرسى 

صنعاء أن تطلق رساحهم أجاب » جميع املنظمات 

الحقوقية سواء الدولية واملحلية ال تعلم عدد أرسانا 

لدى نظام صنعاء والسبب يف ذلك أنهم ال يسمحون 

ألي جهة أن تزور أرسانا يف محابسهم، وحتى أنتم 

لو حاولتم أن تفعلوا ذلك ملا سمحوا لكم بخالف ما 

يحدث هنا فأنتم زرتم أرساهم، ونحن ال نعلم عدد 

يتعدى  نعرفهم  الذين  أن  إال  دقيق  بشكل  أرسانا 

عددهم الـمئات«.

األمريكيون األغبياء
   وبسؤاله : هل تعتقدون أن إطالق رساح أرساكم 

القيادي  أوضح  غريها؟  يد  يف  أم  الحكومة  يد  يف 

ما  قال  األمريكي  السفري  أن  تعلمون   « العسكري 

يف  اإلرهابيني  عىل  القضاء  يف  النجاح  إن   ( نصه 

للمرحلة  الحقيقي  النجاح  هو  القادمني  العامني 

االنتقالية ( بمعنى أن كافة الجهود متوجهة إلينا ، 

ونحن نتساءل : من الذي يسيطر حقيقة عىل امللف 

األمني يف اليمن؟ واإلجابة هم األمريكيون بال شك 

وإذا   ، األمريكيني  بيد  حراسته  منصور  ربه  فعبد 

كان نظام صنعاء يدعي أنه يقود دولة استقاللية 

ذوي  كنتم  إن  بأس  ال   : لهم  فنقول  سيادة  وذات 

أما   ، أرسانا  بإخراج  أصحابكم  فأخرجوا  سيادة 

الواقع  وهو  األمريكيني  يد  يف  السياسة  كانت  اذا 

أن عندهم  الجو والبحر والرب فلو  بسيطرتهم عىل 

يشء من الذكاء – مع أنهم أغبى الناس يف السياسة 

– فليفكوا أرساهم ويعطونا أرسانا «.

أربعة خيارات
أنصار  قرار  بشأن  للجارديان  أخري  سؤال  ويف     

أرساهم  فك  صنعاء  حكومة  رفضت  إذا  الرشيعة 

التي نتعامل  القيادي » يف الرشيعة اإلسالمية  قال 

أربعة خيارات ألرسى صنعاء  لدينا  وفق أحكامها 

أوالفداء  مقابل  دون  رساحهم  بإطالق  املن  وهي 

القتل وال  أو  أو االسرتقاق وال اسرتقاق ملثل هؤالء 

النهاية  ويف   ، األربعة  الخيارات  تلك  سوى  يشء 

الرحمة  ومعاني  لإلنسانية  كرسل  نطالبكم  نحن 

أن تضطلعوا بدوركم كإعالميني وتظهروا الحقيقة 

خاصة فيما يتعلق بالصورة املغلوطة التي تنقلها 

وسائل اإلعالم عن أنصار الرشيعة من حيث كونهم 

قتلة متعطشني للدماء يف حني أن الواقع كما رأيتم 

خالف ذلك تماما«.

   سمح أنصار الرشيعة األسبوع املايض للجنة 

بزيارة  الدولية  األحمر  الصليب  منظمة  من 

جنود قوات نظام صنعاء األرسى لديهم بوالية 

أبني منذ نحو ثالثة أسابيع.

»مدد«  وكالة  مراسل  وذكر    

 - بوقار  الرشيعة  أنصار  أن 

بتخصيص  قاموا  أبني  والية 

املباني   بأحد  مستقلة  غرفة 

ضمت  التي  الطبية  للجنة 

أفراد  خمسة  عضويتها  يف 

بينهم ثالثة أطباء وممرضان 

عىل  الطبي  الكشف  لتوقيع 

أن  موضحا   ، األرسى  الجنود 

الجنود  بفحص  قامت  اللجنة 

للوقوف عىل حالتهم الصحية 

وتقييمها ، ومن ثم تحديد ما 

إذا كان بعضهم يحتاج إلجراء 

من  عددا  بالفعل  عالجوا  حيث  أشعة  أو  جراحة 

والتغيري  لهم  ضمادات  برتكيب  املصابني  األرسى 

عىل جراحهم بعد تعقيمها.

   يجدر التنبيه إىل أن السماح بهذه الزيارة يأتي يف 

الوقت الذي يعاني فيه أرسى املجاهدين يف سجون 

األمن القومي والسيايس التابعة لنظام صنعاء منذ 

سنوات إهماال طبيا متعمدا يف ظل ظروف تعذيب 

إنسانية داخل  بدني ونفيس وأوضاع احتجاز غري 

أعداد  فيها  تتكدس  ضيقة  زنازين 

إدارات  تمنعهم  حيث   ، منهم  كبرية 

للشمس  التعرض  من  السجون 

عن  فضال   ، الرياضة  ممارسة  أو 

إىل  تفتقر  أطعمة  تقديم  تعمدها 

التي  الرئيسية  الغذائية  العنارص 

الكالسيوم  خاصة  الجسم  يحتاجها 

والفيتامينات واملعادن األساسية وهو 

ما يعد مؤامرة من نظام صنعاء عىل 

يسمح  ال  الذين  األرسى  هؤالء  حياة 

الحقوقية والطبية  للمنظمات  النظام 

بزيارتهم كيال ينكشف أمره.

قيادي عسكري بأنصار الشريعة لصحيفة الجارديان :

مطلبنا بفك أرسانا لدى نظام صنعاء عادل ولو رفضوا فلنا أربعة خيارات 

أنصار الرشيعة يسمحون للصليب األحمر بزيارة أرسى نظام صنعاء

وفد لجنة الصليب األحمر أثناء معاينته ألحد أسرى قوات نظام صنعاء

الصحفي »غيث سليم«


